ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL SMEENI
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea modificarii organigramei i a statului de func ii pentru
aparatului de specialitate al Primarului comunei Smeeni,in urma reorganizarii
Compartimentului Administratie,Gospodarire ,Intretinere si Reparatii precum si
serviciilor publice locale pentru anul 2014
Consiliul local al comunei Smeeni, jude ul Buz u
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Smeeni , înregistrat la nr.6106 /
13.08.2014
-nota de fundamentare a secretarului comunei nr.6107/13.08.2014 ;
-prevederile HCL Smeeni nr.87/24.12.2013 privind aprobarea num rului de
personal , num rul de func ii publice organigrama i statul de func ii pentru
aparatul de specialitate al Primarului comunei Smeeni;
-prevederile Legii cadru nr.284/2010, privind salarizarea unitar a personalului
pl tit din fonduri publice cu modific rile i complet rile ulterioare;
-prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul func ionarilor publici,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
-prevederile art.28 alin.(2) lit.a) alin.5) i alin.(6), din Legea 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilit i publice, republicat ;
-prevederile art. 19, alin. (1), alin. (2) i alin.(3) din Legea 241/2006 a
serviciului de alimentare cu ap i canalizare, republicat ;
-prevederile art.7 alin.(1) din Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a
localit ilor, cu modific rile i complet rile ulterioare;
-prevederile art.36,alin.2,lit.a,alin.3,lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administra ia public local , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare;
-prevederile legii nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-adresa nr. 3493/20.02.2014 de la Institu ia Prefectului-Jude ul Buz u prin care
comunic num rul maxim de posturi pentru comuna Smeeni pentru anul 2014
-avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Smeeni nr.
6136/14.08.2014
;
-cererea d-lui Dragoman Dorel ,pompier in cadrul Compartimentului ,
inregistrata la nr.6108 /13.08.2014 si aprobata de catre Primarul comunei
Smeeni ,prin care solicita mutarea definitiva pe functia contractuala de sofer in
cadrul compartimentului Administrativ, Intretinere - Gospodarire ;
In baza prevederilor art. 36 alin.(2) lit.a) i lit.d), alin.3 lit.b), art.45 alin.1
i art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
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Art.1 (1) Se aprob înfiinarea “Compartimentului salubrizare”
organizat în structura aparatului de specialitate al primarului comunei SMEENI,
jude ul Buz u, prin reorganizarea compartimentului administrativ gospod rie
între inere i repara ii .
(2) Compartimentul salubrizare este de interes local i
func ioneaz far personalitate juridic , în structura aparatului de specialitate al
primarului comunei SMEENI, jude ul Buz u, având ca principal sarcin
realizarea serviciului public de salubrizare al comunei.
(3) Se aprob num rul de personal la nivelul a 3 posturi,
organigrama i statul de func ii pentru compartimentul salubrizare fiind
prezentat în anexa nr.1 i nr.2 la prezenta hot râre.
(4) Se aprob Regulamentul de organizare si functionare al
compartimentului salubrizare în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta
hot râre.
Art.2 (1) Se aprob înfiinarea “Compartimentului alimentare cu ap ”
organizat în structura aparatului de specialitate al primarului comunei SMEENI,
jude ul Buz u, prin reorganizarea compartimentului administrativ gospod rie
între inere i repara ii.
(2) Compartimentul mai sus men ionat este de interes local i
func ioneaz far personalitate juridic , în structura aparatului de specialitate al
primarului comunei SMEENI, jude ul Buz u,având ca principal sarcin
realizarea serviciului de alimentare cu ap al comunei .
(3) Se aprob num rul de personal la nivelul a 3 posturi,
organigrama i statul de func ii pentru compartimentul alimentare cu ap fiind
prezentat în anexa nr.4 i nr.5 la prezenta hot râre.
(4) Se aprob Regulamentul de organizare si functionare al
compartimentului alimentare cu ap în conformitate cu anexa nr. 6 la prezenta
hot râre.
Art.3 (1) Se transforma functia vacanta contractuala de muncitor
necalificat, treapta profesionala I , studii medii ,din cadrul Compartimentul
Administrativ ,Intretinere si Gospodarire ,pozitia nr.28 , in functia contractuala
de sofer , treapta profesionala I , studii medii ;
(2) D-nul Dragoman Dorel angajat in functia contractuala de
pompier-sofer autospeciala , in cadrul Compartimentului Situatii de Urgenta si
Pompieri , se muta definitiv , in interesul institutiei, in cadrul Compartimentului
Salubritate , pe functia contractuala de sofer , treapta profesionala I , studii
medii ;
Art.4
Se aprob modificarea organigramei si a statului de functii
aferent aparatului de specialitate al Primarului comunei Smeeni, judetul Buzau ,
in urma reorganizarii prevazuta la art. 1- 3 , conform anexa nr.7 si 8 care fac
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5
Fisele posturilor amintite la art.1, alin(3),art.2, alin.(3) art.
(3),alin.(1) si (2) se modifica in mod corespunzator.
Art.6 Compartimentul buget contabilitate si secretarul comunei vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot râri.
Art.7
Cu data intr rii în vigoare a prezentei hot râri prevederile
HCL-Smeeni nr.87/24.12.2013 se modifica conform prevederilor art.1.
Art.8
Secretarul comunei Smeeni va asigura transmiterea prezentei
hot râri autorit tilor si institutiilor interesate.
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Presedinte de Sedinta

Contrasemneaza,

Consilier local
Sterian Petrica

Secretar,
Vasile Alina

NR. 33 /25.08.2014
COMUNA Smeeni, JUDE UL BUZ U
Aceast hot râre a fost adoptat de Consiliul local al comunei Smeeni în
edin a ordinar din data de 25.08.2014 cu respectarea prevederilor art. 45,
alin.1, din Legea nr. 215/2001, a administraiei publice locale , ( R2) , cu un
num r de 9 voturi pentru, 0 ab ineri i 0 voturi împotriv , din num rul
total de 15 consilieri în func ie i 9 consilieri prezen i la edint ;
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